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LAIA CURCOLL
Girona

L a Mercè Bofill i el
Marc Serra estan em-
barassats i volen que
el seu fill tingui lama-
teixa afició que ells.

Per això, a part de buscar un nom
per la criatura ja li han trobat tam-
bé un nick. Si és nen: Romeuix, si
és nena: Sendrix. La parella utilit-
za el nom de RomeuSendra des
de famés d’un any en la seva gran
afició: buscar tresors amagats.
El seu objectiu no és, ni de bon

tros, fer-se rics. Els tresors que
busquen no són cofres plens de
monedes, or o diamants sinó cap-
ces, generalment tuppers, que
contenen objectes diversos sense
cap valor econòmic.
És, simplement, un joc. Es diu

geocaching, va néixer a Estats
Units el 2001 i actualment ja hi
ha més de 72.000 persones a tot
el món que hi juguen. Consisteix

a amagar tresors i penjar a inter-
net les coordenades exactes de
l’amagatall perquè d’altra gent els
pugui trobar amb l’ajuda d’un
GPS de muntanya. En total n’hi
ha uns 920.000 repartits en més
de 60 països diferents.
N’hi ha per a tots els gustos.

Amagats al camp, al mig del bosc,
al cim d’una muntanya, en una
ciutat, en una cova o fins i tot al
fons del mar. N’hi ha que reque-
reixen una gran preparació física
i d’altres als quals s’hi pot arribar
en cadira de rodes o amb un cot-
xet de nen petit. La web indica la
dificultat del terreny i també la di-
ficultat de l’amagatall, ja que al-
guns tresors sónmolt petits i d’al-
tres estan molt ben camuflats. En
tots ells, però, hi ha una caracte-
rística comuna. Cal un GPS de
muntanya on poder introduir les
coordenades de l'objecte ocult,
que es poden trobar gratuïtament
a través de la web oficial de Geo-
caching.
Un cop el jugador troba el tre-

sor, o catxé, signa una llibreta que
hi ha a dins, el torna a amagar per
als propers jugadors i registra a in-

ternet la troballa. Així es configu-
ra un rànquing dels jugadors més
actius de cada país. L’equip Ro-
meuSendra, ambpropde 400 tre-
sors trobats, està dins dels 100
equips espanyols que més n'han
trobat. Tot i l’al·licient de la com-
petició, permolts aficionats la grà-
cia del joc és la cerca, l’aventura
de buscar el tresor, l’excursió que
s’ha de fer per arribar-hi, l’enginy
per trobar-lo i els llocs que es des-
cobreixen. “Qui amaga un tresor
acostuma a fer-ho en un lloc inte-
ressant, ja sigui des d’un punt de
vista paisatgístic, històric o cultu-
ral”, explica Marc Serra.

Tresors gironins
Un dels aficionats, o geocachers,
que amaga tresors a la província
de Girona és Manel Álvarez. En
aquest cas, sobretot els amaga a
Sant Feliu de Guíxols, el poble on
va néixer i del que està completa-
ment enamorat. “He amagat 13
tresors pensant en ensenyar Sant
Feliu als estrangers, amb els tre-
sors els porto a racons on segur

que no hi haurien anat mai”, diu.
Amb el nom de Macdigisc, Álva-
rez ja ha amagat una trentena tre-
sors i n’ha trobat gairebé 1.200.
Una proporció que es considera
adequada.Marc Serra critica que,
a diferència de Manel Álvarez,
molta gent es dediqui només a
buscar tresors: “Això és un joc i
per poder-hi jugar necessitem
que hi hagi tresors amagats, com
més gent n’amagui millor, més en
tindrem tots plegats per buscar”.
El seu equip, RomeuSendra,

predica amb l’exemple. En un
any que fa que hi juguen ja han
amagat 40 tresors. Molts
d’aquests formen part d’una ma-
teixa sèrie: la Ruta del Carrilet. A
cada estació de l’antic carrilet
que unia Sant Feliu de Guíxols i
Olot hi ha un tresor amagat.
Però aquesta no és l’única sèrie

que hi ha en terres gironines. La
primera que s’hi va amagar va ser
la de la Ruta del Ferro entre
Ripoll i Ogassa. Cobreix una dis-
tància de 14 quilòmetres i hi ha 70
tresors amagats, un cada 200me-Voramar. Lloc d'un dels amagatalls a Sant Feliu de Guíxols

Etiquetats. Exemples de travelbugs en un mateix tresor
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LLOCS D ' INTERÈS

El tresor s'oculta en
llocs atractius des del
punt de vista històric,
paisatgístic o cultural
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OBJECTESVIATGERS

Trobada de travelbugs a la muntanya de Montjuïc, a Girona

]Dins d’un tresor s’hi pot
trobar de tot, des d’una polse-
ra a una goma d’esborrar, i
els buscadors poden treure’n
un objecte i canviar-lo per un
altre. Però de totes les coses
possibles de trobar, hi ha uns
certs objectes que estan molt
buscats: els travelbugs (bit-
xos viatgers) i les geocoins
(monedes). Deixant de banda
l’argot del joc, en el fons no
són més que objectes que
tenen lligada una placa amb
un número d’identificació.
Introduint el codi a la web
se’ls pot seguir la pista.
La gràcia és que viatgin

arreu del món, gràcies als
jugadors que els treuen d’un
tresor i els posen en un al-
tre. Alguns tenen fins i tot
un objectiu concret, com fer
la volta al món o arribar a
un lloc determinat. Per faci-
litar-ne el moviment, existei-
xen el que s’anomena hotels
de travelbugs. Són tresors

que només contenen bitxos
viatgers i monedes. A
Girona n’hi ha dos, un a
Girona ciutat i l’altre a l’ae-
roport. “Jo quan viatjo, si
tinc temps, passo per l’hotel
i m’enduc un travelbug per
emportar-me’l allà on sigui i
deixar-lo en algun tresor”,
explica en Manel.
“Nosaltres tenim quatre

travelbugs viatjant pel món”,
expliquen en Marc i la
Mercè. Un d’ells, un gatet, ja
ha recorregut més de 24.000
quilòmetres i, després de pas-
sar per la Patagònia, ara cor-
re pel Canadà. Els altres es-
tan a Viena, Eslovènia i
Barcelona. En Manel també té
tres travelbugs que no són
objectes sinó fotografies dels
seus tres néts. “La gent a vega-
des em pregunta ‘què tal els
nens? Per on paren?’ ”, diu
divertit. Un està als Estats
Units, un altre a Anglaterra i
un altre a Tàrrega.

UN ENTRETENIMENT QUE ENGANXA

DIFERENTS NIVELLS

Algunes troballes
necessiten una gran
preparació físicia i
altres usar l'enginy

PACO SIERRA

Més de 72.000
persones a tot
el món juguen a
amagar i trobar
tresors amb
l’ajuda
d’internet i la
tecnologia GPS
a paratges
emblemàtics
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tres. Tambéhi ha una ruta pels Pi-
rineus per trobar 17 catxés entre
Molló i Ribes de Freser i la sèrie
del Romànic a l’Alta Garrotxa,
que dóna el toc cultural i històric
als tresors gironins. Porta a visitar
set ermites romàniques perdudes
en les valls d’Oix i Sadernes. En
aquest sentit també cal destacar
la sèrie dels Volcans de la Garrot-
xa, amb un tresor a cada volcà.
A banda d’aquests, Girona té

catxés amagats en pràcticament
tots els cims emblemàtics per la

seva altura comel Puigmal, Basse-
goda,Taga,NouCreus oComane-
gra. I pels més experts la provín-
cia amaga dos tresors de màxima
dificultat. Un d’ells requereix sa-
ber escalar i està a la zona de Ro-
ca Ponçam, a Santa Cristina
d’Aro, l’altre requereix fer subma-
rinisme i està a la costa de Tossa
de Mar.
En total hi ha uns 450 tresors

amats a la província de Girona,
1.600aCatalunya, 6.500aEspanya
i920.000almón, segons lawebofi-

cial de Geocaching. En compara-
ció amb altres països, a Catalunya
l’afició encara està naixent.

Fer turisme buscant tresors
Marc Serra assegura que “a
Europa hi ha molts més catxés”,
sobretot a grans ciutats comParís
o Praga, i explica que “buscar
tresors és una bona manera de
viatjar, ja que els tresors et porten
a indrets que valen la pena i que
no surten a les guies turístiques”.
RomeuSendra, que són de Lla-

gostera, han volgut donar a conèi-
xer Girona als estrangers i per ai-
xò tenen amagat un tresor que
obliga a recórrer tot el barri vell
abans de trobar-lo. “Hem penjat
algunes fotografies a la web on
s’hi veuen escales de diferents
carrers de Girona i el que ha de
fer la gent és identificar cada una
d’aquestes escales, comptar-ne
els graons i amb aquests números
i per un sistema de sumes i restes,
acaben descobrint les coordena-
des onhi ha amagat el tresor”, ex-

plica Mercè Bofill.
I és que de tresors n’hi ha de

tot tipus. Des dels més habituals,
un tupper amagat, fins a autènti-
ques gincames o fins i tot tresors
camuflats que, tot i estar a simple
vista, passen totalment desaperce-
buts per una persona que no for-
mi part del joc. En aquest sentit,
el que sembla un tub, una pedra,
un tronc, un senyal de corrent
elèctric oun clau enunaparet, po-
der ser objectes falsos i amagar,
en realitat, un tresor.c

Recerca. Un caçador de tresors, amb el GPS al passeig del carrilet a Santa Cristina d'Aro
PACO SIERRA

Propera trobada aLloret
]Més enllà de trobar tre-
sors, el joc permet conèixer
gent i fer nous amics. De fet,
Mercè Bofill i Manel Álvarez
es van conèixer a Platja
d’Aro, “remenant entre ma-
tolls buscant un tresor, com-
petint per veure qui el troba-
va primer”. Quan algú amaga
un tresor hi ha una certa
competició per veure qui és
el primer de trobar-lo.
“Ens va fer molta gràcia

perquè era la primera perso-
na que veiem que també fes
geocaching”, recorda Mercè
Bofill. Des d’aquella primera
vegada s’han anat trobant en
diferents activitats i sopars, i
és que els geocachers de
Catalunya es troben un cop
al mes a Barcelona per sopar
i intercanviar experiències,
monedes i travelbugs.
Els sopars serveixen també

per passar-se el relleu de la

gestió del Catalunya Team.
Es tracta d’un equip virtual
gestionat alternativament
per diferents equips catalans
que suma tots els tresors tro-
bats pels catalans. Gràcies a
això, Catalunya Team, amb
gairebé 5.000 tresors trobats,
és el primer equip en el ràn-
quing de l’Estat espanyol.
D’altra banda, arreu del

món s’organitzen trobades de
diferents equips. Una d’aques-
tes és la que es farà a la tar-
dor d'enguany a Lloret de
Mar. S’espera que hi vagin
més de mil persones d’arreu
del món a buscar tresors. Una
vintena d’equips catalans ja
s’han començat a organitzar
per amagar un centenar de
tresors al poble. Per força hi
haurà d’haver molts tresors
com a reclam pels aficionats.

www.megaevent2010.com

450TRESORS


